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OEPAROL FEMINA 500MG 60 Kapsułek
 

cena: 24,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent Adamed

Substancja
czynna

Nasiona wiesiołka

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Charakterystyka:

Oeparol femina suplement diety jest szczególnie polecany dla kobiet, które:

- chcą wspomóc naturalną odporność organizmu,
- chcą aktywnie zadbać o swoją urodę i kondycję,
- jak najdłużej zachować zdrowy wygląd oraz dobre samopoczucie,
- mają skórę wrażliwą, skłonną do alergii,
- odczuwają dyskomfort z powodów zaburzeń hormonalnych w okresie przedmiesiączkowym i wieku menopauzalnym.

Skład:

Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT), zawarte w produkcie, tworzą strukturę błon komórkowych skóry i regulują ich
płynność. Skóra, pełniąca rolę bariery ochronnej organizmu, nieustannie odnawia swoją strukturę. Koniecznie jest zatem dostarczenie
NNKT jako materiału budulcowego komórki.

Omega-6 poprawiają krążenie miejscowe skóry, odżywiają ją i zapobiegają jej wysuszaniu. Składniki oleju wiesiołkowego mają
właściwości wychwytywania i neutralizacji wolnych rodników. Nadmiar wolnych rodników wpływa destrukcyjnie na wszystkie struktury
komórek w skórze, prowadzi do zniszczenia włókien kolagenowych i elastylowych. Kwasy omega- 3 i 6 korzystnie wpływają na
prawidłowy stan włosów i paznokci.

Składniki zawarte w suplemencie diety Oeparol femina normalizują procesy keratynizacji skóry. Właściwości te korzystnie wpływają na
pielęgnację skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.

Działanie:

Oeparol femina suplement diety zawiera unikalną kompozycję kwasów omega- 3 i omega - 6, otrzymywanych z nasion lnu i nasion
wiesiołka. Połączenie składników w optymalnych proporcjach jest niezbędne dla utrzymania zdrowia i urody każdej kobiety. Nasz
organizm nie jest w stanie sam wytworzyć tych substancji, dlatego ich codzienna suplementacja jest niezwykle ważna.
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Stosowanie:

1 kapsułka 2 razy dziennie, najkorzystniej podczas posiłku.

Producent:
Adamed Pharma S.A.
ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

